
Upowszechnianie wyników badao 
naukowych w świetle obowiązujących 

przepisów oraz dobrych obyczajów        
w nauce 

 

Michał Nowicki 



Podstawa prawna 

 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 
szkolnictwie wyższym 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych 



• Jeśli nie wiesz, jak się zachowad, to na wszelki 
wypadek zachowaj się przyzwoicie...  

      Antoni Słonimski 

 

• Publish or Perish (Publikuj albo gio) 

      Autor nieznany 



 

Motywem nadsyłania prac, jest zasada „publikuj 
albo gio”. Działalnośd naukowców jest bowiem 
oceniana na podstawie liczby i jakości 
artykułów naukowych, które udało im się 
opublikowad w czasopismach naukowych 



Rozprawa doktorska 

może byd przygotowana w formie manuskryptu 

lub  

może byd wyodrębnioną częścią pracy zbiorowej (w takiej 
sytuacji kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich 
współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich 
w jej powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej 
niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie 
określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy 
oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych 
współautorów.) 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r. 
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, 
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 



Publikacja pracy doktorskiej 

Art. 15a. Uczelni, w rozumieniu przepisów o 
szkolnictwie wyższym, przysługuje 
pierwszeostwo w opublikowaniu pracy 
dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie 
opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 
miesięcy od jej obrony, student, który ją 
przygotował, może ją opublikowad, chyba że 
praca dyplomowa jest częścią utworu 
zbiorowego. 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) 



Art. 27.  

1. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych 
zamieszczad rozpowszechnione drobne utwory lub 
fragmenty większych utworów w podręcznikach, 
wypisach i antologiach.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, twórcy 
przysługuje prawo do wynagrodzenia.  

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) 





Art.1  

2. Ochroną objęty może byd wyłącznie sposób 
wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, 
procedury, metody i zasady działania oraz 
koncepcje matematyczne.  

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) 



Art. 78.  
1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały 

zagrożone cudzym działaniem, może żądad zaniechania 
tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także 
żądad, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła 
czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w 
szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o 
odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było 
zawinione, sąd może przyznad twórcy odpowiednią sumę 
pieniężną tytułem zadośduczynienia za doznaną krzywdę 
lub – na żądanie twórcy – zobowiązad sprawcę, aby uiścił 
odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel 
społeczny.  

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) 



Art. 115.  
1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w 

błąd co do autorstwa całości lub części cudzego 
utworu albo artystycznego wykonania, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 3.  

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez 
podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy 
utwór w wersji oryginalnej albo w postaci 
opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie 
zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, 
fonogram, wideogram lub nadanie.  

 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) 



Art. 115. 
3. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z 

urzędu, w szczególności w przypadku gdy nauczycielowi 
akademickiemu zarzuca się popełnienie czynu polegającego na:  

1) przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do 
autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego 
wykonania;  

2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, 
cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;  

3) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, 
cudzego artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu 
takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu 
lub nadania;  

4) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny 
sposób;  

5) sfałszowaniu badao lub wyników badao naukowych lub dokonaniu 
innego oszustwa naukowego;  

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) 



Art. 115. 

5. Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec 
nauczyciela akademickiego, któremu zarzuca się 
popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1–
5.  

 

 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) 



Jak zatem opublikowad wyniki 
doktoratu? 

• Najlepiej – przygotowad cykl publikacji 
• Jeżeli manuskrypt to 

– przygotowad oświadczenie, że w ciągu 6 miesięcy 
zamierza się przedstawid wyniki doktoratu w formie 
publikacji 

– jeżeli taka publikacja (publikacje) nie powstaną to 
wtedy publikacja pracy doktorskiej na stronach 
Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (WBC) 

• Jeżeli praca doktorska została już 
upowszechniona na stronach WBC, to wyników 
nie można powtórzyd w innej pracy 


